
Beantwoording van de mondelinge vragen met betrekking tot de opvang van AMV’ers, 
ingebracht tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2022 door de CDA-fractie:

1. Kunt u ons meenemen in het vervolg en de processtappen?
a. Wanneer is er duidelijkheid van het COA of deze locatie geschikt is: duurt dat naar 
verwachting weken, of eerder maanden? Bent u het met ons eens dat snelheid (naast 
zorgvuldigheid) hierin wenselijk is richting alle betrokkenen?
b. Wanneer vindt er weer een informatiebijeenkomst plaats?
c. Worden dan alle inwoners van Lemelerveld en Raalte (Raalte alleen het 
aangrenzende gebied) in de gelegenheid gesteld om aan te sluiten?
d. Hoe staat u tegenover het actief betrekken van inwoners en maatschappelijke 
organisaties (vanuit betrokkenheid, kennis en relevante ervaringen) bij de verkenning 
en mogelijke vervolgstappen?

Het is in deze verkenning aan het COA om de geschiktheid van de locatie te onderzoeken. 
We verwachten dat het COA zeer binnenkort (eerder binnen enkele weken dan binnen 
enkele maanden) een verzoek tot medewerking om te komen tot een procesopvanglocatie 
AMV’ers (POA) zal indienen.  

We zien de druk op het organiseren van opvang van asielzoekers toenemen vanwege de 
situatie in Ter Apel. Het snel organiseren van passende opvang is dan ook gewenst. Het 
college van B&W van Dalfsen vindt dat ook de gemeente Dalfsen een verantwoordelijkheid 
heeft in het faciliteren van opvang. Er zijn intussen ook vragen gesteld aan Veiligheidsregio’s 
om crisisnoodopvang te organiseren, waarbij asielzoekers van de ene naar de andere 
tijdelijke locatie vervoerd worden. De regio IJsselland wordt daarbij niet overgeslagen. 
Daarnaast werkt de Rijksoverheid nu aan een meer dwingend kader als het gaat om het 
organiseren van opvang in gemeenten. 

Ondanks alle druk en de gevoelde verantwoordelijkheid vindt het college van B&W een 
transparant proces rond mogelijke vestiging van een POA belangrijk. Vandaar dat gekozen is 
al in de verkenningsfase de omwonenden te informeren. Wij zien hen als meest betrokken 
partij tijdens de aanloopfase en de realisatiefase van een POA. Het college van B&W in 
Dalfsen heeft er bewust voor gekozen omwonenden vroegtijdig te betrekken in deze 
verkenningsfase. De redenen daarvoor zijn dat er al een gesprek heeft plaatsgevonden 
tussen het college van B&W en het bestuur van het COA waarin het COA aangaf 
mogelijkheden te zien voor het vestigen van een POA op de genoemde locatie, en daarnaast 
het gegeven dat er al verkenningen op de locatie plaats hebben gevonden. Het college vond 
daarom dat omwonenden in kennis moesten worden gesteld van de verkenningsfase. 

Tijdens de informatieavond op 11 mei heb ik toegezegd voor omwonenden een 
vervolgbijeenkomst te houden waarbij de openstaande vragen samen met het COA 
behandeld zullen worden. Die toezegging doe ik gestand door de omwonenden binnenkort 
uit te nodigen voor een bijeenkomst in juni. Daarbij zullen de omwonenden uitgenodigd 
worden die ook op 11 mei aanwezig waren: inwoners uit zowel de gemeente Dalfsen als de 
gemeente Raalte. 

In de fase daarna, als het COA daadwerkelijke tot een officieel verzoek komt, zullen we 
maatschappelijke organisaties, de ondernemersvereniging, sportverenigingen en anderen 
betrekken.  

Daarnaast zal het COA er voor moeten zorgen dat het gebruik van de locatie/het pand aan 
de Achterkampweg 18 als POA mogelijk is: dat betekent – afhankelijk van de vraag of een 
beperkte (bijv. tijdelijk een andere bestemming toestaan) of een meer omvangrijke (bijv. 
omgevingsvergunning, wijziging bestemmingsplan) ruimtelijke procedure nodig is – dat het 



college van B&W of de gemeenteraad (afhankelijk van wie bevoegd is) ook daartoe nog een 
besluit moet nemen.

Tot slot gaat het in geval van de locatie aan de Achterkampweg 18 om een locatie die 
eigendom is van een private partij. Het COA zal in het kader van de verkenning ook tot een 
afspraak moeten komen met deze partij over het gebruik van pand en perceel. 

2. Er wordt in de memo gesproken over minimaal 5 jaar: betekent dit dat het ook een 
veel langere periode kan worden. Zo ja, waar moeten wij dan aan denken?

Door het COA is een periode van 5 jaar genoemd: om de initiële kosten van de locatie 
gedekt te krijgen en om ervoor te zorgen dat er voor langere termijn zekerheid is over de 
beschikbaarheid van de locatie. In deze periode zullen we met elkaar ervaring opdoen met 
een POA. Deze ervaringen kunnen we meenemen bij de beoordeling of verlenging van de 
periode mogelijk dan wel gewenst is en welke termijn daarbij past. 

3. De vragen die wij krijgen richten zich met name op het gebied van overlast en de 
onveiligheid die verwacht wordt. Wilt u ons informeren over de ervaringen die er zijn 
met deze doelgroep op diverse andere locaties in Nederland.

Als burgemeester heb ik de afgelopen weken navraag gedaan bij een aantal collega’s die 
een POA hebben (Eijsden-Margaten) of hadden (Bronkhorst). Deze collega’s gaven aan dat 
e.e.a. goed verloopt/goed verlopen is. Daarnaast heeft een afvaardiging namens het college 
op 23 mei een bezoek gebracht aan de recent geopende POA in Velp. De aanwezige 
medewerkers van het COA konden ons informeren over deze locatie, en ook over de 
inmiddels gesloten locaties in Duiven en Overloon, waarbij een genuanceerd beeld is 
ontstaan over overlast en onveiligheid. Tijdens dit bezoek is ook uitgebreid toegelicht hoe de 
doelgroep van de AMV’ers wordt begeleid op een POA. 

Ik begrijp dat dit thema bij omwonenden leeft en dat is ook de reden dat ik op de avond op 
11 mei heb aangegeven dat we als gemeente in gesprek gaan met het COA over deze 
thema’s. Het verslag van het werkbezoek aan de POA in Velp zal aan de raad ter 
beschikking worden gesteld en zal binnenkort ook op de in te richten publieke website 
(pagina op de gemeentelijke website) te vinden zijn.

4. Er zijn ook zorgen over de geschiktheid van deze locatie voor de doelgroep 13-18 
jaar: alleen een parkeerplaats bij het gebouw en direct grenzend aan een 80 km weg. 
Een locatie met meer buitenruimte voor vrijetijdsbesteding zou geschikter zijn. Wat is 
uw mening daarover?

Het is in eerste instantie aan de COA om de geschiktheid van de locatie voor de doelgroep 
te onderzoeken. Het COA heeft in dat kader te maken met specifieke vereisten aan de 
leefoppervlaktes van de bewoners en de veiligheid.  

Het college heeft vorig jaar een brede uitvraag gedaan, via de Dalfser Marskamer, naar 
geschikte panden en locaties in onze gemeente voor de opvang van evacués (uit 
Afghanistan) of asielzoekers. Die locaties waren niet voorhanden, of waren niet geschikt voor 
de vraag van het COA (bijv. in geval van een ‘regulier’ AZC gaat het om minimale aantallen 
van enkele honderden bewoners). Het COA heeft ons nu benaderd met betrekking tot de 
locatie aan de Achterkampweg 18, specifiek voor het vestigen van een POA voor maximaal 
50 bewoners. Dit is het gebruikelijke maximum aantal voor dit type locatie. 


